
 

 

Philips
Čistil. medij za lečo pred. 
DVD/Blu ray

DVD in Blu-ray

SVC2523W
Očistite in zaščitite predvajalnike 

DVD in Blu-ray
Z rednim čiščenjem leče predvajalnika DVD/Blu-ray zagotovite optimalno delovanje 
opreme. Sistem s suhimi ščetkami varno odstrani prah, drobne delce in drugo umazanijo.

Ohranite prvotno kakovost zvoka in slike
• Preverjanje videoposnetkov in zvoka
• Varen čistilni sistem s suhimi ščetkami

Enostavna uporaba
• Glasovna navodila v 8 jezikih



 Preverjanje sistema avdio/video
S preverjanjem sistema avdio/video določite, ali 
laserska leča za zvok in videoposnetke natančno bere 
podatke in ali so zvočniki pravilno nastavljeni.

Sistem s suhimi ščetkami
Čistilni sistem s suhimi ščetkami varno odstrani prah, 
drobne delce in drugo umazanijo z laserske leče 
predvajalnika DVD/Blu-ray, tako da lahko očiščen 
deluje optimalno.

Glasovna navodila
Glasovna navodila za uporabo tega enostavnega 
čistilnika leč predvajalnika DVD/Blu-ray vas vodi čez 
postopek čiščenja v enem od 8 razpoložljivih jezikov.
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Pribor
• Uporabniški priročnik: 15 jezikov

Notranja škatla
• Inner carton (L x Š x V): 39,4 x 5,5 x 14,6 cm
• Neto teža: 0,468 kg
• Bruto teža: 0,73 kg
• Teža embalaže: 0,262 kg
• EAN: 87 12581 47904 6
• Število komercialnih pakiranj: 6

Zunanja škatla
• Outer carton (L x Š x V): 41 x 23,8 x 16,5 cm
• Neto teža: 1,872 kg

• Bruto teža: 3,6 kg
• Teža embalaže: 1,728 kg
• EAN: 87 12581 47903 9
• Število komercialnih pakiranj: 24

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

13,5 x 21,5 x 1,5 cm
• Neto teža: 0,078 kg
• Bruto teža: 0,1079 kg
• Teža embalaže: 0,0299 kg
• EAN: 87 12581 46272 7
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Pretisni omot
•
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